
Hall dos elevadores do 12º andar vai receber uma oficina de 
origami com produção de pássaros da cultura japonesa aberta 

UERJ em dia
Nº 978

Edição Semanal 
de 23 a 29 de setembro de 2019  

Ano XXII

Boletim Informativo 

OFICINA DE TSURU PARA PROMOVER ARTE E ACOLHIMENTO

O Núcleo de Acolhimento do Estu-
dante (NACE) e o projeto Entretur-
mas vai promover um dia inteiro de 
Oficina de Tsuru, em origami. Durante 
todo o dia 30, das 10h às 19h, a profes-
sora Luciana Velloso, coordenadora do 
Entreturmas e o psicólogo e arte tera-
peuta Bruno Ferraz, que será voluntário 
na ação, vão receber interessados em 
participar da confecção dos pássaros de 
dobradura. Ao longo do dia a produção 
será instalada nas redes de proteção das 
rampas e no hall dos elevadores do 12° 
andar. Os tsurus na cultura japonesa são 
o símbolo da saúde, felicidade, longevi-
dade e desejo de boa sorte.

“Temos uma rede humana de acolhi-
mento e proteção. Acolher é um estado 
de espírito. Esses pássaros serão sím-
bolo deste acolhimento. Nossa ideia é 

promover o símbolo de um caminho 
seguro dentro da Universidade”, disse 
a professora Tânia Carvalho Netto, 
sub-reitora de graduação. 

O Entreturmas reúne alunos veteranos 
e calouros durante todo o ano. Coorde-
nadora do projeto e sub-coordenadora 
de Pedagogia, a professora Luciana 
conta que o objetivo é promover a 
mediação entre os alunos que chegam 
e os que já estão ambientados as roti-
nas de uma grande universidade como 
a UERJ. Cada veterano que participa, 
acompanha um grupo de 10 calouros e 
ajuda nos mais variados assuntos. “As 
dúvidas de quem vem do ensino médio 
para uma instituição como a nossa são 
enormes e variadas. Os mediadores 
ajudam com questões práticas como 
acesso ao restaurante universitário, as 

bibliotecas e com as questões burocrá-
ticas como impressão de documentos, 
acesso às secretarias e também com 
questões de saúde física e mental”, 
revela. 

A professora destaca a importância 
das redes humanas de proteção e a 
relevância de promover o acolhimento 
durante todo o ano. “Nosso evento 
vai ocupar a última segunda-feira de 
setembro, mas precisamos pensar e 
falar sobre acolhimento durante todo 
o ano. No Entreturmas os alunos pres-
tam atenção uns aos outros. Vez ou 
outra um aciona um professor com 
uma observação sobre um colega que 
está enfrentando algum problema. A 
ideia é que mais e mais alunos venha 
participar deste movimento humano 
de acolhimento e empatia”, finaliza.
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